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1º FÓRUM AMALENTEJO – REFLETIR, PROPOR, AGIR 

Centro de Ciência do Café 

RESOLUÇÃO DE CAMPO MAIOR 2.4.2017 

O 1º Fórum AMAlentejo, constituído por representantes de instituições, organizações 

e cidadãs e cidadãos de todo o Alentejo resolve: 

I - Sobre a Comunidade Regional do Alentejo 

a) Congratular-se com o trabalho já desenvolvido por AMAlentejo após o 

Congresso de Tróia em prol da criação da Comunidade Regional do Alentejo e 

que, para além da elaboração e divulgação do Projecto de Lei de iniciativa 

cidadã, se traduz já na recolha de mais de 10 000 das 35 mil assinaturas 

necessárias para levar esta importante iniciativa  à Assembleia da República. 

b) Apelar a todas e todos os que amam o Alentejo e ambicionam um Alentejo 

economicamente mais desenvolvido, socialmente mais justo, culturalmente 

mais avançado e ambientalmente mais preservado para que subscrevam e 

divulguem o abaixo-assinado que promove a criação da Comunidade Regional 

do Alentejo. O Poder Local pode e deve dirigir o Alentejo até à criação e 

instituição das Regiões Administrativas como determina a Constituição da 

República.  

c) Saudar a decisão da Comissão Promotora de AMAlentejo de (mantendo a 

recolha de assinaturas através do abaixo assinado e privilegiando o contacto 

direto com as pessoas) lançar a recolha digital de assinaturas apelando às 

instituições, organizações e cidadãos em geral para que assinem e divulguem a 

Petição disponível no sítio “Petição Pública” de forma a criar uma autêntica 

corrente multiplicadora de apoio à Iniciativa Legislativa Cidadã que cria a 

Comunidade Regional do Alentejo. 

d) Exortar os promotores das Comemorações do 43º Aniversário do 25 de Abril 

para que incluam nas mesmas acções de esclarecimento sobre a Comunidade 

Regional do Alentejo e iniciativas de recolha de assinaturas de apoio à criação 

da mesma. 
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e) Incentivar as instituições e organizações a desenvolver iniciativas públicas que 

permitam apresentar o projeto que cria a Comunidade Regional do Alentejo e 

organizar nas mesmas a recolha de assinaturas. 

II – Sobre o 2º Congresso AMAlentejo/Semeando Novos Rumos 

1. Sublinhar a importância dos Congressos AMAlentejo, o seu espírito construtivo, 

a sua natureza democrática, representativa e plural, semeadores de novos 

rumos, factor de unidade e coesão identitária e territorial, espaço de reflexão 

sobre as grandes questões do Alentejo, de afirmação da vontade e querer de 

todas e todos os que amam o Alentejo e aspiram ao seu desenvolvimento 

económico, social, cultural e à sua preservação ambiental; de todas e todos os 

que valorizam, defendem e desejam aprofundar e reforçar o Poder Local que já 

temos- Municípios e Freguesias - e ambicionam UM PODER REGIONAL 

DEMOCRÁTICO, PARTICIPADO, REPRESENTATIVO, PLURAL, TRANSPARENTE, 

CONSENSUALIZADOR E CONGREGADOR. Um Poder Regional onde o Poder 

Local tenha um efetivo poder de representação e decisão, até à criação e 

instituição das Regiões Administrativas, com os seus órgãos eleitos 

democraticamente pelo voto direto das populações, como determina a 

Constituição da República. Um Poder Regional com ganhos para a democracia e 

as populações, com melhor gestão dos recursos financeiros para os 

contribuintes sem impactos negativos no Orçamento do Estado.  

2. Congratular-se com a iniciativa da Comissão Promotora de AMAlentejo de criar 

e fazer dos Fóruns AMAlentejo um espaço de reflexão, propositura e acção em 

prol do Alentejo e de consulta sobre os temas que devem ser objeto de 

reflexão e debate nos Congressos AMAlentejo. 

3. Regozijar-se e declarar o seu apoio à proposta apresentada pela Comissão 

Promotora de AMAlentejo no sentido de se trabalhar para a realização do 2º 

Congresso AMAlentejo/Semeando Novos Rumos – nos dias 14 e 15 de Abril de 

2018 sob o lema: AGIR NO PRESENTE PLANEANDO O FUTURO. Mantendo o 

critério da circulação pelo Alentejo o 2º Congresso AMAlentejo deverá realizar-

se no Alto Alentejo no Município de Castelo de Vide. 

4. Manifestar o seu acordo à proposta apresentada pela Comissão Promotora de 

AMAlentejo para que o Secretariado do 2º Congresso AMAlentejo seja 

constituído na base do Município anfitrião, as CIM.s do Alentejo, Turismo do 

Alentejo, CRA/CCDRA, Universidade de Évora, Politécnicos de Beja e Portalegre, 

representantes empresariais, representantes sindicais, Casa do Alentejo e 

personalidades que garantam a pluralidade e o equilíbrio entre as diferentes 

sensibilidades que representam o Alentejo no Poder Local e na Assembleia da 

República. Mandatar a Comissão Dinamizadora de AMAlentejo para que 
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promova as diligências necessárias junto das instituições/organizações 

referidas no sentido de concretizar, com a maior brevidade, a composição final 

do Secretariado do 2º Congresso AMAlentejo e a convocação da sua primeira 

reunião. 

5. Avançar para reflexão e decisão no Secretariado do 2º Congresso AMAlentejo 

as seguintes sugestões temáticas: Alentejo e a descentralização; O 

Planeamento estratégico regional; Território e Comunidades – que relação? O 

Poder local (Municipios e Freguesias)e o Desenvolvimento económico, social e 

cultural; Água - um recurso estratégico prioritário para o desenvolvimento; 

Energias Renováveis no e para o Alentejo; Turismo no Alentejo: perspectivas de 

futuro; Alentejo do Saber – qualificar para desenvolver e criar emprego, que 

prioridades e articulações; Transportes no Alentejo: ferroviário, rodoviário, 

marítimo e aéreo. Que prioridades? Os serviços públicos no Alentejo: como 

melhorar os serviços prestados? O Montado factor de desenvolvimento (valias 

de fileira e investigação), biodiversidade e salvaguarda do ambiente; Alentejo - 

a economia social como fator de desenvolvimento - situação e perspectivas; O 

trabalho e os direitos dos trabalhadores no Alentejo. 

6. Sugerir ao Secretariado do Congresso que, antecedendo o Congresso, considere 

a realização de Seminários e Conferências temáticas sobre os diferentes temas 

de forma a levar ao mesmo ideias já trabalhadas na especialidade. 

7. criar um painel A Palavra aos Partidos: Que Prioridades para o Alentejo? Com 

intervenções de até 15 minutos.  

8. Considerar como muito positivas as ideias de criação de um espaço específico 

para o 2º Congresso AMAlentejo no sítio de AMAlentejo em linha ( 

www.amalentejo.pt ) e de uma “news letter” AMAlentejo. 

III – Sobre o 2º Fórum AMAlentejo 

 Aprovar a proposta apresentada pela Comissão Promotora de AMAlentejo no 

sentido de realizar no dia 6 de Janeiro de 2018, no concelho de Arraiolos o 2º 

Fórum AMAlentejo.  

http://www.amalentejo.pt/

